
             

โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12 
ประกวดวาดภาพหัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” 

 
รายละเอียดโครงการ และกตกิาการประกวด 

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินโครงกำร “จินตนำกำร สบืสำน วรรณกรรมไทยกบัอินทชั” มำอยำ่งตอ่เนื่องเป็น
ปีที่ 12 เพื่อกระตุ้นให้เยำวชนไทยรักกำรอำ่น ช่วยกนัสบืสำน อนรัุกษ์ภำษำและวรรณกรรมไทย มรดกทำงวฒันธรรมอนัทรงคณุคำ่ของ
ไทยให้คงอยู ่โดยใช้จินตนำกำรถ่ำยทอดสิง่ที่อำ่นออกมำเป็นภำพวำดตำมจินตนำกำรของตนเอง  
 

ส ำหรับในปีนีไ้ด้จดักำรประกวดวำดภำพในหวัข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” เพื่อให้เยำวชนได้เรียนรู้และ
ถ่ำยทอดควำมงดงำมของเร่ืองรำวควำมเป็นไทย เช่น วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถ่ินใน   
แต่ละยคุสมยัจวบจนปัจจุบนัที่แสดงถึงควำมสขุและเอกลกัษณ์ควำมเป็นไทยตำมจินตนำกำรของเยำวชนน ำเสนอผ่ำนภำพวำดเพื่อ
ถ่ำยทอดสูค่นรุ่นหลงัตอ่ไป  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เชิดชแูละสบืสำนควำมเป็นไทย มรดกทำงศิลปวฒันธรรมไทย โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งทำงด้ำนศิลปะและวรรณกรรม 

ที่ก ำลงัจะถกูลมืเลอืนจำกสงัคมไทย  
2. สง่เสริมให้เยำวชนไทยรัก ภมูิใจในภำษำและวรรณกรรม รวมทัง้สง่เสริมให้เยำวชนรักกำรอำ่นหนงัสอื  
3. กระตุ้นให้เยำวชนใช้จินตนำกำรเพื่อช่วยพฒันำควำมคิดสร้ำงสรรค์  
4. สง่เสริมและสนบัสนนุให้ใช้วรรณกรรม และศิลปะเป็นสือ่ในกำรปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมให้กบัเยำวชน 

สำมำรถน ำข้อคิดดีๆ ท่ีมีในวรรณกรรมมำประยกุต์ใช้กบักำรด ำเนินชีวิตได้อยำ่งเหมำะสม 
 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน 
เยำวชนไทยทัว่ประเทศในระดบัประถมศกึษำ, มธัยมศกึษำ, อดุมศกึษำ ได้แก่  

 เยำวชนที่ก ำลงัศกึษำอยูใ่นระดบัประถมศกึษำ 4 – 6 

 เยำวชนที่ก ำลงัศกึษำอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษำตอนต้น-ตอนปลำย หรือเทียบเทำ่ 

 เยำวชนที่ก ำลงัศกึษำอยูใ่นระดบัอดุมศกึษำ  
 

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด 
1. เยำวชนที่สนใจสง่ผลงำนเข้ำประกวดปฏิบตัิตำมเง่ือนไข ดงันี ้

1.1 อำ่นวรรณกรรมที่ตนเองช่ืนชอบในบทหรือตอนท่ีตรงกบัหวัข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย”  
แล้วใช้จินตนำกำรถ่ำยทอดสิง่ที่อำ่นเป็นภำพวำดให้ตรงตำมเนือ้หำในช่วงตอนที่คดัเลอืก 

1.2 ผลงำนต้องสอดคล้องกบัเนือ้หำที่เลอืกมำ ทัง้นีส้ำมำรถใช้เทคนิคลำยเส้น หรือเทคนิคสทีี่ตนเองถนดั อำทิ  
  สนี ำ้ สนี ำ้มนั สโีปสเตอร์ สฝีุ่ น สไีม้ สเีทียน สชีอล์ก เป็นต้น (ห้ำมใช้คอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคดิจิตอลตกแตง่     
  ภำพโดยเด็ดขำด)  

1.3 ผลงำนต้องไมน่ ำเสนอสิง่ที่รุนแรง หดหู ่หรือก่อให้เกิดควำมหมำยในด้ำนลบ 
1.4 ผลงำนท่ีสง่เข้ำประกวดต้องเป็นผลงำนต้นฉบบั สร้ำงสรรค์ด้วยฝีมือตนเอง (ห้ำมคดัลอกภำพผลงำนของ 
    บคุคลอื่น ไมว่ำ่ทัง้หมดหรือสว่นหนึง่สว่นใด) ไมเ่คยน ำไปใช้ในเชิงพำณิชย์ ไมเ่คยน ำออกมำจ ำหนำ่ย  

  ไมเ่คยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ไมเ่คยน ำเข้ำร่วมประกวด หรือชนะกำรประกวดภำพดงักลำ่วจำกที่ใดมำก่อน  



1.5  ขนำดของผลงำน  
1.5.1 ระดบัประถมศกึษำตอนปลำย ถึงระดบัมธัยมศกึษำตอนต้น ขนำดผลงำน ไมต่ ่ำกวำ่ 12 x 16 นิว้  
         และไมเ่กิน 16 x 24 นิว้   
1.5.2 ระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย และอดุมศกึษำ ขนำดผลงำน 16.5 x 23.4 นิว้ (เอ 2) ขึน้ไป  

1.6 กรอกใบสมคัร และแบบสอบถำมตำมแบบฟอร์มที่ปรำกฏใน www.intouchcompany.com 
1.7 กรอกหนงัสอืรับรองผลงำนและประทบัตรำโรงเรียน ชมรม สถำบนั หรือกลุม่ที่สอนศิลปะตำมแบบฟอร์ม 

  ที่ปรำกฏใน www.intouchcompany.com (ยกเว้นระดบัอดุมศกึษำ)  
1.8 สิง่ที่ต้องสง่มำด้วย ได้แก่ 
 1.8.1 ใบสมคัร 
 1.8.2 หนงัสอืรับรองผลงำน 

1.8.3 งำนเขียนที่เลอืก โดยคดัลอกเฉพำะตอนที่น ำมำวำดเป็นภำพ ควำมยำวไมเ่กิน 1 หน้ำกระดำษ เอ4  
1.8.4 เหตผุลที่เลอืกงำนเขียนนัน้ๆ ควำมยำวไมน้่อยกวำ่ 10 บรรทดั และไมเ่กิน 1 หน้ำกระดำษ เอ4     
1.8.5 แบบสอบถำม 

 1.9  ผู้จดักำรประกวดงดพิจำรณำผลงำนท่ีมีข้อมลูไมค่รบตำมข้อก ำหนด 
1.10 ผู้สง่ผลงำนสำมำรถสง่ผลงำนเข้ำประกวดได้ไมจ่ ำกดัจ ำนวนภำพ แตจ่ะได้รับรำงวลัสงูสดุเพียงรำงวัลเดียวเทำ่นัน้ 

 

เกณฑ์การตัดสิน  พิจำรณำจำก 
• ภำพวำดต้องสือ่ควำมหมำยหรือแสดงออกตรงตำมหวัข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” ได้อยำ่งชดัเจน 
• ภำพวำดต้องสอดคล้องกบังำนเขียนที่เลอืกมำ โดยพิจำรณำประกอบกบัเหตผุลที่แนบมำ 
• ภำพวำดสะท้อนถึงจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผู้ เข้ำประกวดได้อยำ่งชดัเจน 
• กำรใช้เทคนิคลำยเส้น หรือเทคนิคกำรใช้สตีำ่งๆ มีควำมสวยงำม โดดเดน่  
• ในกำรตัดสินรอบสดุท้ำย ผู้ที่จะได้รับรำงวลัชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ของแต่ละระดับชัน้จะต้องน ำเสนอ

ควำมหมำยและแรงบนัดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนตอ่หน้ำคณะกรรมกำร 
• รำงวลัพิเศษส ำหรับเยำวชนพิจำรณำตำมดลุยพินิจของคณะกรรมกำร 
• รำงวลัพิเศษส ำหรับสถำบนักำรศกึษำที่สนบัสนนุให้เยำวชนสง่ผลงำนเข้ำประกวดและได้รับรำงวลัจะต้องใช้ 

เพื่อสง่เสริมกิจกรรมด้ำนศิลปะเทำ่นัน้ 
• คณะกรรมกำรสงวนสทิธ์ิในกำรพิจำรณำท่ีจะเพ่ิมหรืองดรำงวลัใดก็ได้ตำมแตเ่ห็นสมควร ค ำตดัสนิของคณะกรรมกำร 

ถือเป็นท่ีสดุจะอทุธรณ์มิได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไมม่อบเงินรำงวลัใดๆ หำกผู้สมคัรและผลงำนไมม่ีคณุสมบตัิตรงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ภำยใต้ดลุยพินิจของคณะกรรมกำร 
• บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีภำพท่ีจดัสง่มำช ำรุดหรือเสยีหำย ก่อนถึงกำรพิจำรณำตดัสนิของคณะกรรมกำร 

 

คณะกรรมการตัดสิน 
1.คณุเฉลมิชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปินแหง่ชำติ สำขำทศันศิลป์ (จิตรกรรม) พทุธศกัรำช 2554 
2.คณุปัญญำ วิจินธนสำร ศิลปินแหง่ชำติ สำขำทศันศิลป์ (จิตรกรรม) พทุธศกัรำช 2557 
3.คณุสงัคม ทองมี  ผู้อ ำนวยกำรศนูย์ศิลป์สริินธร 
4.คณุเสฐียรพงษ์ วรรณปก  รำชบณัฑิตไทย 
5.คณุหญิงวิมล ศิริไพบลูย์ ศิลปินแหง่ชำติ สำขำวรรณศิลป์ (นวนิยำย) พทุธศกัรำช 2555 
6.คณุเนำวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ ศิลปินแหง่ชำติ สำขำวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พทุธศกัรำช 2536 
7.คณุธวชัชยั สมคง  บรรณำธิกำรบริหำร นิตยสำร Fineart 



 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

1. เปิดโครงกำร        พฤษภำคม 2561 
2. ประชำสมัพนัธ์เปิดรับผลงำน      พฤษภำคม – 15 กรกฎำคม 2561 
3. คณะกรรมกำรตดัสนิผลงำนรอบแรก      สงิหำคม 2561 
4.    ตดัสนิผลงำนรอบสดุท้ำย ประกำศผล พิธีมอบรำงวลั และแสดงนิทรรศกำร 25 – 30 กนัยำยน 2561 
5. ประกำศขำยผลงำนผำ่นเว็บไซต์ www.intouchcompany.com   ตลุำคม – ธนัวำคม 2561 
  www.facebook.com/intouchstation 

หมำยเหต ุ:  วนั – เวลำ - สถำนที่ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

 

http://www.intouchcompany.com/

